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ZIMIHC verkozen als beste regiotheater van
Midden Nederland
Op 23 januari werden de MEETINGS® Awards uitgereikt. Dit zijn de
prijzen voor de beste congres- en conferentieplekken van Nederland.
Op de bel-etage van Slot Zeist kreeg ZIMIHC de prijs als beste
congrestheater van Midden Nederland. Op landelijk niveau kregen
wij zij de 2e prijs: de zilveren MEETINGS® Award. We zijn natuurlijk
ontzettend trots op deze eervolle prijzen en hopen dat dit een extra
stimulans is voor organisaties om bij ZIMIHC conferenties,
congressen of andere bijeenkomsten te houden. We verwelkomen ze
in onze kunstzinnige omgeving en voor hen geldt: je huurt bij ZIMIHC
fair play - dat wil zeggen dat 10% van het bedrag van de huur die je
betaalt, wordt besteed aan een voorstelling, concert of evenement in
één van onze theaters. Zo ben je meteen ook sponsor van ZIMIHC!

Bekijk het gehele bericht mét de winnaars op onze website.
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The young ones: Ouderen en jongeren samen
op het podium
ZIMIHC en Cultuurhuis Kanaleneiland organiseren de komende jaren
een project waarbij ouderen en jongeren kunst maken voor elkaar,
met elkaar en uiteindelijk voor "het publiek". Dit project met de
werktitel "The young ones" is een initiatief van het Fonds voor
Cultuurparticipatie in het kader van Aged Friendly Cultural Cities.
Steden in Nederland worden daarbij uitgedaagd om cultuurpartipatie
onder ouderen te stimuleren. De gemeente Utrecht ondersteunt dit
project. Ouderen van Buurthuis Oase en De Dame, beiden uit Zuilen
gaan aan de slag met jongeren uit Kanaleiland. Het geheel zal tot
meerdere presentaties leiden en een eindmanifestatie in 2018.

Bo!nk Theater- Nieuwe locatie en “de vloer op”
Vanaf 1 februari heeft BO!NK Theater een eigen locatie voor de
Theaterschool. De school is in het pand van korfbalvereniging
Midlandia op de Tolhuislaan te Bunnik gevestigd. De jongeren,
volwassen en crew betreden de eigen locatie van de Theaterschool,
waar zij vanaf nu de theatertraining, theateropleidingen en
volwassencursus volgen.
Op 2 februari heeft de volwassencursus “de vloer op” de primeur! De
cursisten tonen hun eindpresentatie in het bijzijn van familie, vrienden
en crewleden van BO!NK Theater op de nieuwe locatie.
Nieuwsgierig? Meer informatie? Aanmelden! Bekijk de website of mail
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naar info@boinktheater.nl.

Aanbod Vrijwilligerscentrale Utrecht
Workshops van VC Utrecht
Nieuwe workshops staan direct online, hou voor het meest actuele
overzicht dus vooral de website in de gaten.
13 februari 19.15 tot 21.45 uur: Hoe communiceer jij?
Vrolijke en (inter)actieve workshop: verschillen tussen 4
communicatiestijlen en veelvoorkomende misverstanden worden
levendig inzichtelijk gemaakt.
20 februari 19.30 tot 22.00 uur: Divers talent werkt!
Omgaan met diversiteit (in achtergrond: klasse, sekse, seksuele
oriëntatie, etnische achtergrond, geloof enzovoort) bij de werving
vrijwilligers.
23 februari 19.00 tot 22.00 uur: Netwerken, lobby'en en/of speechen
Door te oefenen, word je je bewust van hoe je dingen doet. Met als
resultaat: veel praktische tips en aandachtspunten voor effectievere
communicatie.
28 februari 19.00 tot 22.00 uur: Hoe zorg je voor een goede match?
Hoe zorg je ervoor dat je de juiste match maakt tussen kandidaat en
vrijwilligersfunctie(s)? Recruiters geven tips!
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Agenda ZIMIHC theater Zuilen
Regiefestival
Donderdag 2 februari
18.30 - 21.30 uur
€ 5,Schrijverscafé Writersblock
Zondag 5 februari
19.30 - 22.00 uur
€ 2,50
Go BZRK / Navigators Studentenvereniging Utrecht
Dinsdag 7 februari
19.45 uur
Braziliaans Filmdiner ‘Que hora ela volta?’
Zondag 19 februari
17.00 - 22.00 uur
€ 29,50

Breng een eerbetoon aan Prince!
Gezocht: Muzikanten, artiesten en kunstenaars
Precies een jaar na zijn overlijden, op 21 april 2017, herdenken we in
ZIMIHC theater Zuilen één van de koningen van de Pop: Prince
Rogers Nelson. ZIMIHC het podium voor amateurkunst opent haar
deuren voor iedereen die een ode wil brengen!
Muziek, dans, kunst, mode, noem het maar op! Voel jij je, op wat voor
manier dan ook, geïnspireerd door deze kleine grote man uit
Minneapolis? En wil je dit delen met anderen?
Meld je aan vóór 21 februari 2017. Interesse? Stuur voor 21 februari
een mail naar tribute@zimihc.nl of bel 06-24106145 en laat ons weten
wat voor ode jij in gedachten hebt. Meedoen is helemaal gratis.
Lees meer
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Agenda ZIMIHC theater Stefanus
Opening Bij de Steef!
Zaterdag 4 februari
14.00 - 18.00 uur
Gratis
Jubileumoptreden Leidse Rijn koor
Zaterdag 11 februari
20.00 - 22.00 uur
€ 5,Eurovisie Zilt festival
Zondag 12 februari
14.30 – 17.00 uur
€ 7,50
Stefanus Appeltaartconcert
Sheherazade's verleidelijke melodieën
Vrijdag 17 februari
10.10 - 12.00 uur
Vrijwillige bijdrage bij de uitgang
Rommelmarkt
Zondag 19 februari
10.00 – 14.00 uur
Toegang gratis, kraamhuur €10,-

Stut - Theater Dichtbij
Stutkoor
zondag 26 februari
13.00 (lunch), 15.00 uur (voorstelling)
incl. lunch: €7,50 (U-Pas, CJP, 65+: €6,00)
excl. lunch: €5,- (U-Pas, CJP, 65+: )
Resto VanHarte diner – eet mee in ZIMIHC theater Stefanus
iedere woensdag
18.00 – 20.00 uur
€7,-

Kom langs bij de Steef!
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Bij de Steef! is dé nieuwe culturele en culinaire ontmoetingsplek in
ZIMIHC theater Stefanus. Bij Bij de Steef! kun je flexwerken,
bijkletsen, je laten verrassen door wisselende exposities en elke
eerste vrijdag van de maand luisteren naar muziek. Verschillende
ontwerpers tonen in de Pop-Up hun werk. De kokjes zijn de
huiscateraars van ons theater en serveren gezond en lekker ontbijt en
lunch tijdens de openingstijden van Bij de Steef!
Op 4 februari opent Bij de Steef! met muziek, exposities, visual arts
en heerlijke hapjes van de kokjes. Je bent welkom van 14.00 – 18.00
uur. Bij de Steef! is vanaf 6 februari open op werkdagen van 9.00 tot
14.00 uur.
Bij de Steef! is een initiatief van ZIMIHC. Houd onze
Facebook en kijk voor meer informatie op onze website.

Eurovisie Zilt festival
Datum: zondag 12 februari
Tijd: 14.30 - 17.00 uur
Toegang: € 7,50
Om te bewijzen dat eensgezindheid in Europa nog wèl mogelijk is,
komt het koor Zilt met het Eurovisie Zilt Festival.
Speciaal voor dit festival hebben alle lidstaten van Europa unaniem
besloten om zich gezamenlijk te laten vertegenwoordigen door één
artiest, die álle liedjes uitvoert. Zilt heeft de eer om dit te doen.
Democratie is één van de grootste waarden binnen Europa. Daarom
mag het publiek stemmen voor het beste lied. Het winnende lied wordt
natuurlijk aan het eind nog een keer uitgevoerd.
Het festival wordt verder opgeluisterd door twee bands: Amant en de
Band ZIMIHC. Amant speelt volksmuziek met name uit Balkan Europa
en Klezmer van melancholisch tot vrolijk en opzwepend. De band
ZIMIHC maakt Nederlandstalige muziek, van rock tot salsa en van
funk tot levenslied.
Lees meer
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Agenda ZIMIHC theater Wittevrouwen
Wachten op Dodo
Zondag 5 februari
15.00 - 15.45 uur
€ 7,50/5,- Volwassenen/Kinderen
20- minuten regie festival
Zondag 12 februari
19.30 - 21.30 uur
€ 10,-- (3 voorstellingen)
Stemlokaal Utrecht- Zang over de Liefde
Zondag 12 februari
15.00 - 17.00 uur
€ 5,- (jongeren en U-pas houders 50% korting).
Live (semi) Acoustic Music on a Sunday Afternoon
Zondag 19 februari
14.00 - 15.30 uur
€ 12,50
‘A Portait of Joni Mitchell’
Zondag 26 februari
15.00 - 16.30
€ 10,50 incl. schilderworkshop

ZIMIHC OP ZONDAG – Wachten op Dodo
Datum: zondag 5 februari
Aanvang: 15.00 uur
Toegang: € 7,50 en € 5,-- kind tot 10 jaar
Wachten op Dodo is een beeldende theatervoorstelling voor jong en
oud. Met een ondeugende Dodo. Mevrouw Blauw, mevrouw Rood en
meneer Geel. Met een briljant idee. Een flat… voor dieren… een
dierenflat! Maar is dat idee wel zo briljant?
Regie & spel: Noufri Bachdim, Celine van de Sande & Pluck Venema.
Lees meer
Met dank aan: Joy Slaats, HKU Theater & het Nijntje Museum
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Stemlokaal Utrecht – Zang over de liefde
Datum: zondag 12 februari
Aanvang: 15.00 uur
Toegangsprijs: € 5,-Op 12 februari aanstaande is 'Het Stemlokaal Utrecht' weer te gast
bij ZIMIHC theater Wittevrouwen aan de Bouwstraat 55. Deze editie,
hoe kan het ook anders, zal gaan over de liefde!
Het belooft weer een heel mooie middag te worden. Ons programma
is al compleet, dus – mocht je niet zelf zingen – wees dan van harte
welkom, samen met je geliefden, om van dit podium te komen
genieten. De fantastische begeleiding op de piano wordt wederom
verzorgd door Hilde Stolker.
Lees meer

Zomerexpo- voorronde
Nog tot 7 maart kun je je aanmelden voor de voorronde van de
Zomerexpo. De expo is deze zomer onder andere te zien in de
Fundatie in Zwolle. Het thema is water. Alle beeldende disciplines zijn
welkom en een deskundige jury beoordeelt de werken zonder kennis
over de makers. Mee doen dus!
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Lees meer

Urechtblaast: WASBE projectorkest
18 t/m 22 juli 2017
Van 18 tot en met 22 juli vindt de international blaasmuziekconferentie
WASBE plaats in Utrecht. Samen met 14 verenigingen uit Utrecht
organiseert ZIMIHC een speciaal projectorkest onder leiding van Ivan
Meylemans. Wil jij 5 dagen lang met deze dirigent en 60 andere
muzikanten aan het werk deze zomer en daarna 2 concerten geven?
Geef je dan op! Kijk voor meer informatie en de voorwaarden op de
website.

Utrechtzingt: Sing Me In
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Ken jij of doe je mee aan een project waarbij samen zingen centraal
staat om (jonge) immigranten in Nederland te helpen met hun
integratie? Stuur dan een bericht naar m.spanjers@zimihc.nl. ZIMIHC
verzamelt deze projecten omdat het meedoet aan het internationale
onderzoeksproject Sing Me In.
Lees meer

Indien u in de toekomst geen informatie meer van ons wenst te ontvangen,
kunt u zich hier direct uitschrijven.

Deze nieuwsbrief en de website van ZIMIHC zijn gerealiseerd
in samenwerking met de Ruimte ontwerpers en Leukeleu
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